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PLA DE TREBALL 2020  

Aprovat pel Consell Rector d’Ivàlua en la reunió de 16 de gener de 2020 

 

El pla de treball d’Ivàlua per al 2020 s’emmarca en el Pla d’acció 2019-2021 aprovat pel Consell Rector 

el 12 de desembre de 2018 que incideix en les 4 línies estratègiques següents:  

1. Apostar per una major rellevància,  

2. Articular un model de gestió que faci créixer l’avaluació,  

3. Els professionals d’Ivàlua: la clau de volta vers una cultura de l’avaluació 

4. Impulsar una comunitat de l’avaluació a Catalunya.  

Aquest pla recull, en primer lloc, les actuacions que el Consorci es planteja per a promoure la cultura de 

l’avaluació i, en segon lloc, les previsions d’actuacions que resulten d’actuacions compromeses amb 

anterioritat amb una continuïtat que va més enllà d’un exercici pressupostari. En tercer lloc, també 

s’inclouen les demandes d’avaluació plantejades per diferents administracions i entitats del tercer 

sector (en algun cas ja formalitzades).  

Atès l’elevat nombre de demandes rebudes, caldrà concretar amb les entitats consorciades, el més 

aviat possible, la seva priorització i, eventualment, la seva formalització i dimensionar els recursos 

necessaris per a materialitzar-lo. En base a això, es podrà preveure materialitzar les demandes 

formulades per altres administracions i entitats del tercer sector.  

 

Avaluacions i assessoraments 

Generalitat de Catalunya 

Avaluacions 

• Avaluació del disseny i la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya (VEH): 

es continuaran amb els treballs realitzats l’any 2018 i 2019; en concret se seguirà avaluant la 

implementació del programa, s’estudiarà el profiling dels usuaris de la Renda Garantida de 

Ciutadania i s’analitzarà la informació existent i la seva qualitat amb l’objectiu d’analitzar la 

viabilitat d’una avaluació de l’impacte del programa. 

• Avaluació dels Beneficis fiscals en matèria d’habitatge (VEH): en una primera fase que tindrà lloc 

el 2020, s’analitzarà la informació i dades amb les que es disposa per fer l’avaluació; en base a 

aquesta es prioritzaran amb el DG de Tributs i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya un seguit de 

beneficis en els quals es treballarà l’avaluació del disseny (Formulació de la teoria del canvi i 

Revisió d’experiències similars).    

• Avaluació de l’impost sobre habitatges buits (VEH): es treballarà en una proposta d’avaluació  

d’impacte i econòmica que es durà a terme els anys 2020 i 2021.  

• Avaluació de polítiques en matèria de menors no acompanyats (VEH-DTASF): es treballarà amb el 

departament la possibilitat de dur a terme una avaluació. 
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• Avaluació del Pla STEMcat (DE): es donarà continuïtat a les activitats endegades el 2018 i 2019 en 

relació amb l’avaluació del disseny i de la implementació del Pla i d’algunes de les seves línies (Pla 

d’innovació pedagògica i programa de suport al professorat) i també al suport en el sistema 

d’indicadors. 

• Avaluació del model de prevenció i atenció a l’excés de pes infantil del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya (DS): Reconstrucció de la teoria del canvi del model, avaluació de la 

implementació del model en el tres territoris, avaluació de l’impacte del nou model sobre l’obesitat 

infantil. 

 

Assessoraments  

• Assessorament en el marc del contracte programa de serveis socials (DTASF): es planteja una 

col·laboració orientada a millorar la capacitat per a l’avaluació dels programes relatius al benestar 

social i les polítiques d’igualtat entre el DTSF i els ajuntaments de més de 20.000 habitants i ens 

supramunicipals: consells comarcals, consorcis i mancomunitats. Es farà mitjançant actuacions 

de formació sobre avaluació de polítiques públiques a l’equip del DTASF i a equips dels 

ajuntaments, consells comarcals, consorcis o mancomunitats.  

• Assessorament a la DG de Cooperació al Desenvolupament (DAERIT): s’establirà una col·laboració 

a 3 anys que ha de permetre millorar les eines de l’avaluació de la cooperació catalana i definir una 

agenda d'avaluacions a mig i llarg termini. 

• Assessorament al DA en el disseny del nou Pla d’Agricultura Ecològica (PAE) 2021-2025: El DA ha 

de dissenyar el nou PAE i ha demanat assessorament per millorar l’avaluabilitat del nou PAE 

d’acord a les conclusions i recomanacions d’Ivàlua sorgides de l’avaluació de la implementació.  

• Assessorament al DTASF en matèria de pobresa energètica: S’assessorarà al VEH i al DTASF en la 

identificació  i caracterització de les persones que pateixen aquesta situació i en l’estimació del bo 

social.    

• Assessorament a l’EAPC per a la institucionalització de l’avaluació (DPDAP-VEH): es donarà 

continuïtat a les accions endegades per promoure la millora de la capacitat per a l’avaluació de les 

persones que treballen en l’administració pública.  

• Assessorament al Consorci d’Educació de Barcelona orientat a acompanyar i enfortir el sistema 

de valoració i seguiment de la implementació de l’experiència de compactació de jornada que 

estan utilitzant les escoles Concepció Arenal i Eduard Marquina. 

• Revisió de la literatura en matèria d’habitatge: (DTS-VEH): S’identificà quins instruments funcionen 

millor, sota quins condicionants i per a quins en matèria d’ajuts i polítiques d’habitatge  

 

Diputació de Barcelona 

D’acord al proper Pla d’Actuació de mandat de la Diputació de Barcelona es farà una segona fase de 

l’avaluació de l’efectivitat de la implantació dels dispositius de seguretat a la llar (detectors de foc/fum 

i gas) en la que es posarà en marxa una eina per a fer el seguiment dels resultats d’aquest programa.  
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S’està valorant la viabilitat de dur a terme una iniciativa “Què Funciona?” en polítiques d’ocupació.  

 

 

Ajuntament de Barcelona 

• Elaboració d’un pla d’avaluacions en matèria de Drets Socials per a l’Ajuntament de Barcelona per 

al període 2019-2022. 

• Avaluació del Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona.  

• Avaluació de programes municipals d’educació i cultura (Foment de Ciutat): s’ha fet una proposta 

de possibles escenaris per a l’avaluació dels programes municipals d’educació i cultura de 

l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla de Barris.   

 

Altres institucions públiques i tercer sector 

• Assessorament al projecte Yes we Rent (Ajuntament de Mataró): es donarà suport en la definició 

en el model d’avaluació de caire experimental, en concret s’assessorarà en el disseny de 

l’estratègia d’avaluació d’impacte. 

• Assessorament al projecte Reconnectant el Besòs (Consorci del Besòs): s’assessorarà al Consorci 

en incorporar en el projecte, l’evidència existent en polítiques de lluita contra la vulnerabilitat 

residencial i sobre com millorar el sistema d’informació de persones i famílies en situació de 

vulnerabilitat residencial 

• Avaluació del disseny i de la implementació del procés d’assignació d’escolarització a la ciutat de 

Barcelona (Sindicatura de Greuges de Barcelona).  

• Assessorament en matèria d’avaluabilitat (Taula del Tercer Sector Social de Catalunya): es faran 

seminaris i tallers de treball per millorar l’avaluabilitat dels programes del Tercer Sector per sectors 

d’activitat 

 

Eines per a l’avaluació 

Repositori de les avaluacions a Catalunya 

Es seguirà avançant en el repositori d’avaluacions de Catalunya en col·laboració amb la Universitat 

Pompeu Fabra i s’elaborarà conjuntament una estratègia de difusió de la iniciativa.  

Fons de Promoció per a l’avaluació  

Es donarà continuïtat a les activitats iniciades el 2019 treballant per millorar l’avaluabilitat de les 

propostes presentades pels departaments incorporant activitats encaminades a millorar les capacitats 

per a l’avaluació dels equips que han treballat en l’elaboració de les propostes. 

Xarxa de Professionals de l’Avaluació 
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Es consolidarà la Xarxa de Professionals de l’Avaluació a Catalunya amb la posada en marxa d’activitats 

per dinamitzar la xarxa i promoure un major apropament entre els professionals que treballen en el món 

de l’avaluació als centres de generació de coneixement i al mercat amb les necessitats de recerca i 

d’avaluació de les administracions públiques. 

 

Guies i toolkits  

Es faran la guia “Com incorporar la perspectiva de gènere a les avaluacions?” i “Com incorporar la 

participació a l’avaluació de les polítiques públiques?” 

Es faran eines adreçades a les administracions i a les entitats del tercer sector en aspectes pràctics 

sobre com l’avaluació pot contribuir a la millorar de les polítiques públiques.  

   

Iniciatives Què Funciona 

En el marc del projecte “Què funciona en educació? evidències per a la millora educativa”  i en 

col·laboració amb el Departament d’Educació, i la Fundació Bofill s’impulsarà el programa “Escoles 

d’evidència” per incentivar el vincle entre grups de recerca-centres educatius i  millorar l’educació a 

partir de l’evidència contrastada per tal d’impulsar la cultura de l’educació fonamentada en evidències 

als centres educatius 

El programa seguirà desenvolupant les iniciatives “Síntesis d’evidència”, informes i debats sobre 

l’impacte dels programes educatius i “Polítiques informades en l’evidència”, un protocol per incorporar 

l’evidència en les polítiques educatives, així com un conjunt d’accions i recursos de difusió i 

disseminació pública dels continguts del programa (actes, web, quizzes, infografies...). 

Es treballarà en col·laboració amb altres institucions per estendre les iniciatives “Què Funciona?” a 

diferents àmbits.  

 

Formació  

El 2020 es reorientarà la formació pròpia i a demanda de les administracions amb un doble sentit; en 

primer lloc amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de les administracions i en segon amb la voluntat 

d’incrementar les activitats pràctiques i grupals. Amb aquesta finalitat, es potenciaran els tallers amb 

exemples de polítiques concretes destinats a millorar aspectes com l’avaluabilitat de les polítiques 

estudiades, l’elaboració de preguntes d’avaluació, el disseny de propostes d’avaluació o la formulació 

de teories de canvi.  

 

Estratègia de difusió  

Es posarà en marxa la nova plataforma web que compta amb un enfocament temàtic; al llarg del 2020 

es potenciarà la Xarxa de Professionals de l’Avaluació d’Ivàlua dins de la plataforma.  
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Es realitzaran policy biefs i infografies de tots els projectes que es realitzen i es potenciaran les accions 

de comunicació.  

 

Estratègia per a la millora en la gestió   

S’implementarà un nou sistema corporatiu d’informació comptable, adaptat a les entitats del sector 

públic de la Generalitat de Catalunya que han de portar a terme comptabilitat pressupostària. 

Es posaran en marxa eines per a la gestió de projectes i de les càrregues de treball.  

 

Accés a dades per a l’avaluació   

Es continuarà treballant en l’impuls de noves eines jurídiques i tècniques per a l’obtenció, tractament i 

destrucció de dades administratives que permetin nodrir l’anàlisi i l’avaluació de polítiques públiques, 

així com l’establiment d’acords amb altres institucions, que permetin millorar la possibilitat d’accedir a 

registres administratius per part d’Ivàlua. 

  

Formació del personal de Ivàlua 

Es dissenyarà un pla de formació anual que impulsi la formació integral de les persones treballadores 

d’Ivàlua, tant en metodologies d’avaluació de polítiques, com en metodologies àgils per al treball en 

equip i de projectes i en visualització de dades, entre d’altres. 

S’impulsaran formacions al personal d’Ivàlua per a la millora de la capacitació en la seguretat de les 

dades de protecció personal. 

En paral·lel, es continuarà treballant amb els departaments de la Generalitat de Catalunya i amb la 

Diputació de Barcelona per a que el personal d’Ivàlua pugui optar a les formacions s’ofereixen des 

d’aquestes institucions. 

 


